
Go Social Clinics
WORKING EQUITATION & DRESSAGE 

door Pedro Teixeira Farto

EXCLUSIEF  voor onze Go Social Businessclub leden en accounts!  
De allereerste editie van een Go Social Clinic te paard. 
Vanuit Portugal komt exclusief over naar Nederland instructeur Pedro Teixeira Farto voor Dressuur of  
Working Equitation lessen. Op de locatie is een gezellige horeca gelegenheid aanwezig om wat te eten en 
drinken. En in de pauze verzorgen Mark en Vivian Hoeffgen een Working Equitation demo. Ook is de stand 
van Pura Nobleza met alles op het gebied van Working Equitation aanwezig. 

Dagplanning:

Ochtend lessen   8.00  -  12.00
Demo WE door Mark en Vivian 12.00 -  13:00
Middaglessen    13.00 - 18.00  

DATUM 
zaterdag 4 & zondag 5 februari 

Locatie:   
 
Manege de Paardenhoeve
Verlengde Zandstraat 7
4614 PL Bergen op Zoom

Over Pedro Teixeira Farto

Opgegroeid in Ribatejo, de geboorteplaats van de Lusitano, leerde hij van zijn grootvader over het landleven 
en paarden. Hij ontwikkelde zijn vaardigheden in meerdere disciplines, van dressuur tot working equitation. 
Om nog beter te worden, ging hij in training bij verschillende befaamde professionals waaronder Jorge Sousa, 
Daniel Pinto, Juan Muñoz Dias, Coby van Baalen, José Paulo Vidigal en Eddy de Wolff van Westerrode.  
Momenteel werkt Pedro als manager en hoofdtrainer bij Quinta do Falcão Riding Center waar hij circa twintig 
paarden traint, voornamelijk voor dressuur en Working Equitation.

Daarnaast geeft hij clinics en lessen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Finland, Zweden en Zwitserland. 
Tijdens de training daagt Pedro de ruiter/amazone uit om het contact met het paard te verbeteren in de inter-
actie. Ontspanning als beloning en respect voor het paard vindt hij erg belangrijk tijdens de training.  
Elk paard is uniek evenals elke ruiter/amazone.

 

Wil je deelnemen aan een unieke les van Pedro?  
Stuur dan voor 16 januari 2023 een email  
naar info@ehscommunications.nl

En geef het volgende aan;

Naam ruiter:
Naam paard:
Leeftijd paard:
Datum:  zaterdag 4 of zondag 5 februari
Les: Dressuur of Working Equitation
Niveau paard:
Niveau ruiter:

Overige vragen of opmerkingen:
Tel +31 651 807107

Kosten: € 85,- 
voor een uur privéles

Inclusief een lot voor de  
loterij met kans op prijzen van 

Pura Nobleza

  De fraaie vijf sterren FNRS manege heeft een ruim aanbod paardrijlessen voor jong en oud. Ze geven                                  
springlessen, dressuurlessen, Working Equitation, voltigelessen en buitenritten. Naast de lessen bieden ze het 
gehele jaar een uitgebreid programma aan met wedstrijden en evenementen. www.paardenhoeve.nl 


